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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag
i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver Byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men Byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og bestemmelser
til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til
byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at
de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter
Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel gør
det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.
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Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller
projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er
planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må
etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Vindmølleområdet ved Nørrekær Enge rækker henover to kommuner, Vesthimmerlands Kommune i
den vestlige del og Aalborg Kommune i den østlige del. I Aalborg Kommune er området udpeget til
opstilling af vindmøller i Kommuneplantillæg H.025. I Vesthimmerland Kommune er området
tilsvarende udpeget til opstilling af vindmøller i Kommuneplan 2009. På den baggrund har Vattenfall
Vindkraft A/S indsendt ansøgning om opstilling af 40 vindmøller i de to sammenhængende områder.
Vindmøllerne opstilles af 2 parter, Vattenfall Vindkraft A/S og en gruppe lokale lodsejere.
Projektforslaget er baseret på opførelse af en større sammenhængende møllepark, som også er en
udvidelse af de eksisterende 13 vindmøller i området. Vindmøllerne opstilles i ﬁre rækker parallelt med
den eksisterende møllerække, der står i området i dag, i et samlet grid-system med ensartede
indbyrdes afstande mellem møllerne. Det er blandt andet nedlæggelse af boliger i området, som har
gjort det muligt at udvide den eksisterende møllepark. Nedlæggelsen af boliger vil ske ved Bollerup
centralt i området, ved Kølby mod syd samt omkring Havgård mod vest. Det fuldt udbyggede
projektforslag medfører samtidig nedtagning af fem eksisterende vindmøller - alle i Vesthimmerlands
Kommune. To af disse står sydøst for Næsborg, og tre står mod sydvest ved Løgstør.
Den nye store møllepark vil blive den største møllepark på land i Danmark. På grundlag af beregninger
vurderes det, at de 40 nye vindmøller tilsammen vil producere ca. 460.000 MWh om året. Til
sammenligning producerer de 13 eksisterende vindmøller i området i dag ca. 105.000 MWh om året.
Ses isoleret på de 16 vindmøller som lokalplanen muliggør i Aalborg Kommune, vil de have
en installeret effekt på ca. 57,6 MW. Det supplerer de 13,8 MW, som de 6 eksisterende møller har.
Elproduktionen fra vindmøllerne forventes at stige fra ca. 46 GWh/år til ca. 230 GWh/år, svarende til
det gennemsnitlige elforbrug i henholdsvis ca. 11.500 og ca. 57.500 husstande.
På kortbilag 2 fremgår alle 40 ansøgte møller, selvom denne lokalplan alene omfatter vindmøllerne i
Aalborg Kommune.
Byrådene i henholdsvis Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune besluttede at igangsætte
planlægningen for nye vindmøller ved Nørrekær Enge II ved udsendelse af et debatoplæg i september
2014. Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af den
vedvarende energiproduktion. I forbindelse med den offentlige høring for debatoplægget blev
der afholdt et informationsmøde i Farstrup 22. oktober 2014.
Herefter startede processen med den videre konkrete planlægning med udarbejdelsen af lokalplaner
for det samlede vindmølleområde i de to kommuner. Nærværende lokalplan er alene gældende for
Aalborg Kommune. Der er også udarbejdet to kommuneplantillæg til henholdsvis Kommuneplan 2013
for Aalborg Kommune og Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune, hvori der fastsættes
retningslinjer og rammebestemmelser for lokalplanen. Dette sikrer lokalplanernes overensstemmelse
med de to kommuneplaner.
Der er endvidere udarbejdet en miljørapport bestående af en VVM-redegørelse (Vurderinger af
Virkninger på Miljøet) og en miljøvurdering. Heri sker der dybdegående behandling af vindmøllernes
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virkninger på miljøet. Nogle af beskrivelserne og konklusionerne fra miljørapporten er inddraget i
denne lokalplan.
I miljørapporten behandles også alternative projektforslag med færre vindmøller. Der henvises til
miljørapporten for beskrivelse af forslagene, herunder hvilke af de 40 vindmøller, der i de forskellige
forslag udtages af det fulde projektforslag. De alternative projektforslag omtales ikke yderligere her.
Denne lokalplan giver sammen med lokalplanen i Vesthimmerlands Kommune mulighed for opstilling af
alle 40 ansøgte vindmøller, da lokalplaner ikke bevirker handlepligt, men alene giver mulighed og
sætter rammerne for projekter.
Hvis det ved den endelige vedtagelse af lokalplanerne politisk ikke ønskes at give mulighed for
opstilling af alle 40 møller, vil bestemmelserne og kortbilagene blive ændret inden lokalplanerne
vedtages endeligt.
Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for opstilling af i alt 16 nye vindmøller med tilhørende
adgangsveje og øvrige anlæg, som er nødvendige for vindmøllernes drift, herunder en 150/33 kV
station, som placeres enten i Aalborg eller Vesthimmerlands Kommune. Der skal også fastsættes
præcise bestemmelser for vindmøllernes placering, dimensioner og udseende.
Derudover er det lokalplanens formål, at der i størst mulig grad tages hensyn til de omkringliggende
beboelser og de landbrugs-, landskabs-, og naturmæssige forhold samt kulturhistoriske interesser i
nærområdet samtidigt med, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt. Lokalplanen beskriver
derfor den nærmere planlægning for vindmøllerne ved at belyse alle disse emner.
Den politiske og administrative behandling af miljørapport samt forslag til kommuneplantillæg og
lokalplaner forløber parallelt i Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune, og materialet
fremlægges for offentligheden samtidigt.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2015.

Lokalplanområdet og omgivelser
Lokalplanområdet ligger i et ﬂadt, åbent kystlandskab af hævet havbund, der grænser op til
Limfjorden mod nord. Tolstrup, Næsborg og Kølby ligger som de nærmeste landsbyer omkring
vindmølleområdet, med afstande fra byens udkant til den nærmeste del af mølleområdet på
henholdsvis ca. 1,9 km, 1,2 km og 1,5 km.
Området er beliggende i landzone og bliver primært anvendt til landbrugsdrift. Der er ingen beboelser
indenfor selve lokalplanområdet, men der er enkelte beboelser i det åbne land omkring
lokalplanområdets afgrænsninger. Det er alene enkelte letbefærdede grusveje, der findes i og
omkring området. Bevoksningen er meget sparsom, og området fremstår generelt åbent med kun få
levende hegn.
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Naturgeograﬁsk set er hele anlægsområdet oprindeligt såkaldt marint forland med terræn kun få
meter over havet (m.o.h.). Mod sydvest, syd og sydøst ligger det lavtliggende kystlandskab omgivet
af bakkede morænelandskaber. Store bakkepartier som ved Næsborg (57 m.o.h.), Kølby (42 m.o.h.)
og Fastrup (48 m.o.h.) giver derfor langstrakte udsigtsmuligheder ud over det ﬂade, omgivende
Limfjordslandskab. Marbjerg (42 m.o.h.), lige i den sydøstlige udkant af mølleområdet, ligger som en
særlig markant terrænformation, da det lille, men brat stigende bakkeparti ligger næsten isoleret,
omgivet af ﬂadt, marint forland på alle sider. Fire kirker; Næsborg, Kornum, Skarp Salling og Farstrup
kirker ligger alle i nærheden af det nye vindmølleanlæg. Vindmøllernes forhold til og påvirkning af
landskabet og kulturhistoriske elementer såsom kirker beskrives detaljeret i miljørapporten.
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Lokalplanens indhold
Områdets anvendelse og zonestatus
Selve lokalplanområdet, som er og forbliver i landzone, er på ca. 234 ha og består af arealer til 16
vindmølleplaceringer, herunder permanente, grusbelagte kran- og vendepladser samt vejanlæg udført
som grusveje til betjening af vindmøllerne.
Arealerne i lokalplanområdet kan alene fremover anvendes til landbrugs- og vindmølledrift.
Udstykning
Vindmøllerne kan udstykkes i selvstændige parceller, og det fastsættes, at hver parcel skal have et
grundareal svarende til minimum vindmøllens fundament. Dvs. at møllevingerne godt kan overskride
parcellernes skel.
Vej- sti- og parkeringsforhold
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nørrekærsvej i Vesthimmerlands Kommune via Bollerupvej
og Nørkærvej i princippet som vist på kortbilag 2. Adgangsveje kan anlægges med en
kørebanebredde på op til 6 meter og vil sandsynligvis være 5-6 meter. Ved hver mølle kan der
anlægges en permanent kran- og vendeplads på op til 4.500 m2, hvilket også fremgår på kortbilag 2.
Kranpladsernes udformning og dimensioner varierer alt efter hvilken mølleproducent der vælges, da
de har forskellige specifikationer.
Både adgangsvejene og kran- og vendepladserne skal befæstes med en kørefast belægning af grus
eller andet egnet vejmateriale. Midlertidige arbejdsarealer, herunder skurby, hjælpekranpladser til
samling af kranbom og udvidelse af sving, er ikke vist på kortbilag 2. De kan i nogle tilfælde
overskride lokalplangrænsen, men alene i anlægsfasen.
Ledningsanlæg og belysning
El- og kommunikationskabler mellem de enkelte vindmøller, koblingshuse, 150/33 KV station og
el-nettet må alene udføres som jordkabler, hvilket er helt standard for vindmølleparker, så
luftledninger ikke forstyrrer det visuelle udtryk af vindmøllerne og forstyrrer dyrelivet mv.
Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
i henhold til de til enhver tid gældende regler. Det vil sandsynligvis være i form af to lavintensive,
faste, røde lys på minimum 10 candela og maksimalt 30 candela, som monteres øverst på nacellen
(generatorhuset), så lyset altid er synligt 360 grader i et vandret plan. Lyset skal afskærmes under
det vandrette plan. Lysstyrken svarer ca. til baglygterne på en bil. Anden permanent belysning af
møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt.
Mølleparkens størrelse betyder, at der er behov for en udbygning af den regionale kapacitet på
elnettet. Vindmøllernes tilslutning til elnettet sker via koblingshuse frem mod en ny 150 kV station ved
Aarsvej vest for vindmølleområdet i Vesthimmerlands Kommune. Hver vindmølle i mølleparken
tilsluttes enkeltvis med nedgravede 33 kV kabler, som føres frem mod det nærmeste koblingshus, der
placeres i mølleområdet. Det forventes, at der tilsluttes op til 8 møller pr. hus. Fra hvert koblingshus
fremføres et kabel til en ny 150/33 kV station i mølleområdet, hvorfra der fremføres kabel til 150 kV
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stationen ved Aarsvej. Transformere til hver enkelt mølle er placeret inde i selve møllen, og kræver
derfor ikke et særskilt elskab uden for tårnet.
Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser for tilslutning til kollektiv varmeforsyning, vandforsyning
eller til offentligt spildevandsanlæg, da vindmøllerne og tilhørende anlæg ikke skal tilsluttes nogen af
disse anlæg.
Bebyggelsens omfang og placering
Vindmøllerne skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2 i fire parallelle rækker, med en afstand
på ca. 545 meter mellem rækkerne. Vindmøllerne i hver række skal placeres så de fremstår med ens
indbyrdes afstand på ca. 487 meter. Det sikrer, at de nye vindmøller vil stå i et samlet grid-system
med samme indbyrdes afstande mellem møllerne, som mellem de eksisterende vindmøller.
Vindmøllerne skal være ens og have en totalhøjde på 149-150 meter. Højden måles fra terræn til
vingespids, når spidsen er højst over terræn.
Vindmøllerne skal være ens med samme rotordiameter og navhøjde, og de skal have et ensartet
forhold mellem navhøjde og rotordiameter på minimum 1:1,1. Det muliggør vindmøller med en
rotordiameter på op til 130 meter, når totalhøjden er 150 meter. Vindmøllernes fundamenter må højest
være synlig 0,5 meter over terræn af hensyn til det visuelle udtryk af vindmøllerne.
En 150/33 kV station kan placeres i et bestemt byggefelt, og må være op til 10 meter høj. Dog må
lynafledere være op til 30 meter høje.
Koblingshuse kan placeres i umiddelbar nærhed af kran- og vendeplads ved én eller flere af
vindmøllerne, så de ikke står frit i området. Der kan opføres op til 6 koblingshuse på maksimalt 20 m2.
Højden må maksimalt være 3,5 meter.
Bebyggelsens udseende
Vindmøllernes tårn, nacelle (generatorhus) og rotor skal fremstå i en lys grå farve, RAL 7035.
Vindmøllerne skal opføres med lukkede, koniske rørtårne. Rotorerne skal have tre vinger og
omdrejningsretningen skal være med uret set med ryggen mod vinden. Vingerne skal være
antirefleksbehandlede svarende til et glanstal på maksimalt 30. Dette medvirker til, at møllerne er
mindst muligt iøjnefaldende og ikke reflekterer sollyset for meget.
Der må ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet, men mølleproducentens eller
mølleopstillerens logo tillades på hver side af den enkelte mølles nacelle (generatorhus). Såfremt
møllerne forsynes med logo, skal det være ens på begge sider og på alle møllerne.
Mølletårne kan - i det omfang det er teknisk muligt - stilles til rådighed for opsætning af
telekommunikationsantenner, dog ikke parabolantenner, da det vil forstyrre det visuelle udtryk af
vindmølleparken og den enkelte vindmølle.
Teknik- og koblingshuse i forbindelse med vindmøllerne skal fremstå i en mørk grøn, brun, grå eller
sort farve, der videst muligt falder ind i omgivelserne.

Side 9

Udkast

Lokalplan 10-7-103

Udformning, anvendelse m.v. af ubebyggede arealer
Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgangsveje, arbejds-/vendepladser, skal så vidt muligt
fortsat anvendes til landbrugsmæsig drift. Ubebyggede arealer, som ikke kan anvendes til
landbrugsformål, skal gives et ordentligt udseende ved tilsåning, belægning, beplantning eller
henligge som naturareal og må ikke bruges til oplag bl.a. af hensyn til det visuelle udtryk af
vindmølleparken.
Der må højst foretages terrænregulering på +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling
af vindmøllerne, og terrænreguleringerne skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn
fremstår som en naturlig del af landskabet.
Der må desuden ikke etableres fast hegn omkring vindmøllerne eller andre steder i lokalplanområdet
af hensyn til det visuelle udtryk af vindmølleparken og for at sikre dyr og menneskers adgang til
området. Undtaget herfra er hegn omkring 150/33 kV station.
Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug
Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald.
Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal der tinglyses vilkår om fjernelse af anlægget ved driftens
ophør, så det er sikret, at vindmøllerne ikke står og forfalder, når de ikke længere er i drift.
Meddelte landzonetilladelser (bonusvirkning)
I henhold til planloven (§ 15, stk. 4) tillægges lokalplanen ”bonusvirkning”. Det betyder, at lokalplanen
erstatter landzonetilladelser efter planloven (§ 35, stk. 1), som er nødvendige for udstykning,
bebyggelse eller ændringer i anvendelsen af bygninger og arealer.
Der skal derfor ikke efter lokalplanens vedtagelse meddeles landzonetilladelse til:
- anvendelse af lokalplanområdet til vindmøller,
- opførelse af teknikbygninger, herunder 150/33 kV station,
- udstykning af vindmøllerne,
- opstilling af 16 vindmøller, og
- anlæg af adgangsveje samt kran- og vendepladser.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering og VVM
Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (bekendtgørelse af lov nr. 1533 af 10. december
2015) skal planer omhandlende fysisk planlægning vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet.
Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en vurdering af
miljøkonsekvenser og en belysning af alternativer. Loven indebærer, at offentlige myndigheder har
pligt til at foretage en vurdering af lokalplaner, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplan og kommuneplantillæg for de planlagte vindmøller stiller krav om miljøvurdering, jf. lovens §
3, stk. 1, nr. 1, da anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker) er omfattet af
lovens bilag 4, pkt. 3i.
De planlagte vindmøller er samtidigt omfattet af krav om VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på
Miljøet) i henhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016). Vindmøller
over 80 meter totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller er omfattet af VVM-pligt jf.
bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 38.
Da de to miljøvurderinger omfatter mange af de samme emner, er der udarbejdet en samlet
miljørapport med tilhørende bilag, som opfylder kravene til både miljøvurdering af planforslagene og
VVM-redegørelse for projektet.
I miljørapporten er der redegjort for et projektforslag med 40 vindmøller med en totalhøjde på op til 150
meter. Der tages udgangspunkt i en mølletype med en rotordiameter på 126 meter. Der redegøres
også for mølletyper med en rotordiameter på enten 117 eller 130 meter og alternative projektforslag
med færre møller. Herudover er der redegjort for et såkaldt 0-alternativ, dvs. konsekvenserne ved
ikke at gennemføre projektet.

EF-Habitatdirektivet
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016) kan et planforslag ikke
vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:
- at planen skader Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder),
- at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i
Habitatdirektivets bilag IVa kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i
habitatdirektivets bilag IVb i alle livsstadier, kan blive ødelagt (bilag IV-arter).
Natura 2000-områder
Projektområdet ligger umiddelbart vest for Natura 2000-område nr. 15, som inkluderer både
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 1 Ulvedybet og Nibe Bredning og Habitatområde nr. 15 Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal og ca. 3 km øst for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør
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Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, som inkluderer Habitatområde nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og
Bulbjerg og EF-fuglebeskyttelsesområderne nr. 8 Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle, nr. 12
Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage, nr. 13 Østlige Vejler, nr. 19 Lønnerup Fjord og nr.
20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn. Derudover ligger Natura 2000-område nr. 19, som
inkluderer Habitatområde nr. 21 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede, ca. 6 km syd
for projektområdet.
Vindmølleprojektet vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af arter eller naturtyper på
udpegningsgrundlaget for de nærmeste EU-habitatområder eller EF-fuglebeskyttelsesområder.
Bilag IV-arter
Af arter på habitatdirektivets bilag IV forekommer der kun med sikkerhed odder og flagermus indenfor
projektområdet, og alle danske flagermusarter er omfattet af bilag IV. Odderen er typisk nataktiv, og
det meste af arbejdet i forbindelse med anlæg, drift og skrotning af møllerne vil typisk foregå i
dagtimerne, og arbejdet vurderes derfor ikke at udgøre en væsentlig og/eller langsigtet påvirkning af
områdets odderbestande. Forekomsten af flagermus ved Nørrekær Enge var lav efter gennemsnitlig
dansk standard. Da der derudover ikke berøres nogen væsentlige yngle-, raste- eller
fourageringsområder, forventes det ikke at vindmølleprojektet vil påvirke områdets økologiske
funktionalitet væsentligt for de flagermusarter, der blev konstateret i projektområdet. Det vurderes på
den baggrund, at områdets forekomster af flagermus ikke vil være til hindring for gennemførelse af
vindmølleprojektet.

Kommuneplan
Hovedstruktur
I kommuneplanens hovedstruktur er der under hovedtemaet "Det åbne land" fastlagt, at Aalborg
Kommune skal være en klima- og energiansvarlig kommune.
I 2050 skal Aalborg Kommune være uafhængig af fossile brændsler og 80% af energiforbruget skal
dækkes af strøm produceret af vindmøller. Lokalplanen er i overensstemmelse med denne
målsætning og medvirker til at fremme uafhængigheden af fossile brændsler, og en omstilling til strøm
produceret af vindmøller.
Retningslinjer
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for vindmøller, og er ikke i
overensstemmelse hermed. Kommuneplanens retningslinjer tilpasses det konkrete vindmølleprojekt,
så det sikres der er overensstemmelse mellem retningslinjerne og udpegningen af vindmølleområdet.
Retningslinje 14.2.1 justeres for området Nørrekær Enge, så den geografiske afgrænsning af
området samt antallet af møller justeres i forhold til det konkrete projekt.
Retningslinje 14.2.4 justeres, så forholdet mellem rotordiameter og navhøjden skal være mindst 1:1,1 i
Nørrekær Enge, og at mølleopstillerens logo og ikke kun mølleproducentens må være synligt på
vindmølletoppen (huset).
Desuden tilføjes en ny retningslinje 14.2.15 for det justerede vindmølleområde Nørrekær Enge.
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Her fastsættes antallet af vindmøller til 6-22 med en totalhøjde på max. 150 meter.
Økologisk forbindelse
Langs Dybvad Å er der udpeget en økologisk forbindelse. I de økologiske forbindelser skal
planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og
spredningsmuligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre jf. retningslinje 11.3.8.
Det konkluderes i miljørapporten, at vindmøllerne og de tilhørende anlæg ikke påvirker den økologiske
forbindelse.
Øvrige landområder
Vindmølleområdet ligger i område udlagt som "Øvrig landområde". I disse områder skal hensynet til
jordbrug, natur, og landskabsinteresser (jf. retningslinje 11.2.3) varetages i balance mellem
interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne. Lokalplanen er ikke i strid med
udpegningen, da realisering af lokalplanen kun giver anledning til en begrænset påvirkning af området
og der fortsat er mulighed for at færdes og drive landbrug mellem vindmøller. Området udtages dog af
udpegningen.
Særligt værdifulde landskaber
Jf. retningslinie 11.3.13 skal de særligt værdifulde landskaber friholdes for inddragelse af arealer til
formål, der kan skæmme landskabet. Hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn nødvendiggør
anvendelse, skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.
Lokalplanområdet berører tre udpegede særligt værdifulde landskaber. I miljørapporten er forholdet til
landskabet og påvirkningen heraf beskrevet.
Beskyttelseszoner omkring kirker
Omkring Næsborg Kirke beliggende mod vest i Vesthimmerlands Kommune, er der i kommuneplanen
udpeget en beskyttelseszone, der rækker ind i Aalborg Kommune. Beskyttelseszonen skal som
udgangspunkt sikre kirkens omgivelser og herunder specielt indsigten til kirken. Jf. retningslinje 5.2.7
kan der i beskyttelseszonen ikke opføres bygninger, tekniske anlæg m.v., medmindre det er sikret, at
hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved
tilsidesættes.
Næsborg Kirke er meget højt beliggende og kan ses fra hele lokalplanområdet, og som konsekvens
heraf er hele den vestlige del af lokalplanområdet omfattet af fjernbeskyttelseszonen. I miljørapporten
er forholdet til Næsborg Kirke og påvirkningen heraf beskrevet.
Rammer
Lokalplanen overlapper en anelse med rammeområde 10.7.V1 for de eksisterende vindmøller i
Nørrekær Enge.
I forslag til kommuneplantillæg 10.014, der offentliggøres samtidigt med lokalplanen tilpasses
rammeområde 10.7.V1, så hele lokalplanens område falder indenfor rammeområdet, og der ændres
rammebestemmelser, så rammeområdet er dækkende for både de eksisterende og de nye vindmøller.
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Det sikrer lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen.
Følgende rammebestemmelser fastsættes således i kommuneplantillæg 10.014 for rammeområde
10.7.V1:
Plannummer: 10.7.V1
Plannavn: Kommuneplan 2013
Anvendelse generelt: Tekniske anlæg
Anvendelse: Vindmølleområde
Nuværende zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Landzone
Møllehøjde: Totalhøjde: min. 125 m og max. 150 m
Antal møller: 6-22 møller

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er omfattet af følgende eksisterende lokalplaner, som ophæves delvist, således at de dele,
der er sammenfaldende med nærværende lokalplan, ophæves:
Lokalplan nr. 10-7-101, Vindmøllepark ved Nørrekær Enge, vedtaget 25/2 2008.

Klimatilpasning
Der er sandsynlighed for oversvømmelse i flere kystnære områder i Aalborg Kommune, herunder i
Nørrekær Enge i forbindelse med høje vandstande i fjorden. Vindmølleprojektet som muliggøres af
denne lokalplan har ingen betydning for områdets risiko for oversvømmelser, men projektet øger
områdets værdi og behov for beskyttelse. Lokalplanen indeholder dog ikke særlige bestemmelser
vedrørende klimatilpasning.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er en særlig planlægningszone, som omfatter kystarealer i en afstand af ca. 3
km fra kysten, hvor hensyn til landskab og natur skal afvejes imod andre væsentlige miljøinteresser.
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den
visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der
er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Således er udgangspunktet for planlægning i kystnærhedszonen, at de åbne kystområder skal
friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Afvigelse fra
hovedreglen kan ske, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den
kystnære lokalisering.
Hele lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen, og er i Aalborg Kommuneplan udpeget som
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kystzone A, der som udgangspunkt er den strengest beskyttede zone i kystnærhedszonen.
Kystzone B og kystzone C er mindre beskyttede.
Placeringen af vindmøller i kystlandskabet er særligt begrundet i vindforholdene, hvilket i praksis
anses som en tilstrækkelig funktionel begrundelse. Der er en væsentligt højere middelvindhastighed
langs kysten end længere inde i landet, hvorfor det er meget hensigtsmæssigt at placere
vindmøllerne i Nørrekær Enge, da der kan produceres mere forureningsfri strøm desto højere
vindhastigheden er.
Begrundelsen for den større højde end 8,5 m er, at vindmøller uvilkårligt er over denne grænse, og at
vindmøllerne kan producere mere desto højere de er, da middelvindhastigheden stiger med højden
over terræn.

Side 15

Udkast

Lokalplan 10-7-103

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
Politiet skal meddele samtykke til placering af nye overkørsler til offentlige veje i henhold til
færdselslovens § 92 og § 100.
Aalborg Kommune skal tillade ændret anvendelse af eksisterende overkørsler og etablering af nye
overkørsler iht. vejlovens §§ 49-54.

Vandløb
Indenfor området er der registreret beskyttede vandløb, som er beskyttede efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke foretages tilstandsændringer i vandløb og deres bredder
ud over sædvanlig vedligeholdelse.
Ingen vindmøller i lokalplanområdet placeres så tæt på disse vandløb, at de påvirkes af vindmøllerne,
hverken under etablering, drift eller nedtagning. Hvor adgangsvejene vil krydse de beskyttede
vandløb benyttes der alene eksisterende vejoverføringer, som evt. vil kræve forstærkninger. Der vil
således ikke være behov for nye vejoverføringer. Eksempelvis vil adgangen til vindmølle nr. 31 ske
fra vest gennem Vesthimmerlands Kommune for at undgå anlæg af en ny vejoverførsel over Dybvad
Å øst for møllen.

Sten- og jorddiger
Der må ikke foretages ændringer i sten- og jorddigers tilstand, jf. Museumslovens § 29 a og
Naturbeskyttelseslovens § 18.
Der er inden for lokalplanområdet registreret to beskyttede sten- og jorddiger langs Dybvad Å. Der er
en beskyttelseslinje på 2 meter langs digerne, hvor der ikke må ske tilstandsændringer. Digerne
berøres ikke af vindmøllerne og de tilhørende anlæg.
Såfremt anlægs- og gravearbejder ikke kan holdes i denne afstand, skal der indhentes tilladelse til
arbejdet i henhold til Museumslovens § 29.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om
dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.
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Både Aalborg Historiske Museum og Vesthimmerland Museum har haft mulighed for at fremsætte
bemærkninger til projektforslaget. Vesthimmerland Museum har den i den forbindelse ytret ønske om
at få del i de beskrivelser af områdets geologi, som vil blive tilvejebragt ved de indledende boringer.
Derfor bør Vesthimmerlands Museum varsles, når de geotekniske undersøgelser går i gang. Når
resultatet af undersøgelserne er kendt, kan museet tage stilling til yderligere skridt i forhold til at
foretage egentlige arkæologiske forundersøgelser. Forundersøgelser kan for eksempel være at
indsamle såkaldte kerneprøver fra boringer.
Museet oplyser endvidere, at morænefladen ud mod Nørrekær Enge (dvs. uden for lokalplanområdet,
der er beliggende på den flade hævede havbund) er rig på fortidsminder, hvorfor der bør foretages
egentlige arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med anlæg af kabelføringer, veje og lignende,
der anlægges på morænen.

Sø- og åbeskyttelseslinje
Langs Dybvad Å er der en 150 m beskyttelseslinje.
Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer
og som levesteder og spredningskorridorer for planter og dyr.
Inden for sø- og åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure,
campingvogne, master m.v.) eller foretages ændringer i terrænet, beplantning og lignende.
Sø- og åbeskyttelseslinjen er en forbudsbestemmelse, som administreres restriktivt. Dog kan
kommunen i særlige tilfælde dispensere fra reglen, hvis det ansøgte ikke strider mod formålet med
bestemmelsen. Lovbestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjen findes i Naturbeskyttelseslovens §
16.
Fire af vindmøllerne (nr. 9, 20, 31 og 40) planlægges anlagt indenfor (eller med vingeoverslag ind
i) åbeskyttelseslinjen langs Dybvad Å, hvilket vil kræve dispensation fra Aalborg Kommune iht.
naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.)

Fredede arealer
Lokalplanområdet berører en udpegning af et fredet område på og omkring den skovklædte bakke,
Marbjerg. Fredningen er pålagt i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 33-51. Afvigelser fra
fredningen forudsætter tilladelse/dispensation fra Fredningsnævnet.
Den del af lokalplanområdet, som berører fredningen, er alene eksisterende vejarealer, som evt.
forbedres, men i øvrigt ikke skifter karakter og påvirker Marbjerg, hvorfor lokalplanen ikke konflikter
med fredningen.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på hele lokalplanområdet. Opstillingen af vindmøller vil ikke være til hinder for
fortsat landbrugsmæssig drift af arealerne inden for lokalplanområdet.
Opstilling af en vindmølle med et grundareal på over 25 m² eller opstilling af mere end 5 vindmøller
(hver med et grundareal på indtil 25 m²) på en landbrugsejendom kræver derfor
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NaturErhvervstyrelsens tilladelse.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen. Formålet
med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.
Der er ingen områdeklassificerede områder eller arealer kortlagt som forurenede på vidensniveau 1
eller 2 i lokalplanområdet.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn,
1.2 Limfjorden. Lokalplanområdet er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker. De nærmeste områder med (alm.)
drikkevandsinteresser ligger mod sydøst, på den anden side af Vårvej samt mod sydvest, omkring
Næsborg og Tolstrup, begge på god afstand af de nærmeste vindmøller.
Vindmøller er som udgangspunkt ikke særlig problematiske i forhold til påvirkninger af grundvand, og
betegnes derfor som mindre grundvandstruende anlæg. Det vurderes, at opførelsen og driften af
vindmøllerne ikke vil have en negativ påvirkning på grundvandinteresser i området.

Grundvandssænkning
Det sekundære grundvandsspejl i området ligger forholdsvis højt, hvorfor det givetvis vil blive
nødvendigt at sænke grundvandsstanden midlertidigt i forbindelse med etablering af vindmøllernes
fundamenter. Der skal til kommunen ske ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning
og udledning til vandløb, jf. vandforsyningslovens § 26.
Håndtering af det oppumpede grundvand kræver således en særskilt tilladelse, hvad enten der er
tale om nedsivning eller udledning.

Midlertidige aktiviteter mv.
De midlertidige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etableringen af vindmølleområdet skal
anmeldes til Aalborg Kommune, og er omfattet af Kommunal forskrift nr. 004 – Forskrift for
miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder, samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i
Aalborg Kommune. Her fremgår det bl.a. at bygge- og anlægsarbejdet kan finde sted på hver-dage
fra mandag til fredag mellem kl. 07-18.
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Herudover skal der fremsendes en særskilt anmeldelse af den påtænkte pæleramning til Aal-borg
Kommune, hvor der som udgangspunkt vil blive meddelt en tilladelse til pæleramning på hverdage fra
mandag til fredag mellem kl. 08-16.
Nedrivning af naboejendomme og gamle møller skal ligeledes anmeldes til Aalborg Kommune. I den
forbindelse skal der foreligge en screening for miljøfremmede stoffer, beskrivelse af miljø-saneringen
og en affaldshåndteringsplan for hver enkelt nedrivning.

Afstand til nabobeboelser
Bekendtgørelse nr. 1590 af 10. december 2014 om planlægning for og tilladelse til opstilling af
vindmøller fastsætter blandt andet, at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere
nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Lokalplanen giver mulighed for opstilling af 149-150
meter høje vindmøller, hvilket svarer til et afstandskrav på op til 600 meter. Dette vil være overholdt i
forhold til alle nabobeboelser, når møllerne idriftsættes, da alle beboelser, hvor det ikke er overholdt,
vil blive nedlagt.

Støj
De lovmæssige krav til støj fra vindmøller er fastsat i bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015
om støj fra vindmøller. Ifølge vindmøllebekendtgørelsen må støjbelastningen ikke overstige følgende
grænseværdier:
I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne
land:
• 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
• 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse:
• 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.
• 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.
Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i
områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 dB ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s.
De nærmeste støjfølsomme arealer til de nye vindmøller i Nørrekær Enge er Næsborg og Kølby i hhv.
Vesthimmerlands og Aalborg Kommune.
Beregningerne for hovedforslaget med 40 nye vindmøller viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er
overholdt ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau er 41,0 og 42,5 dB(A) ved henholdsvis 6
og 8 m/s ved naboejendommen Nørkærvej 1 i Aalborg Kommune.
Det maksimalt tilladte støjniveau for de to støjfølsomme arealer - Næsborg og Kølby - er ligeledes
overholdt, under forudsætning af at bygrænsen ved Kølby flyttes, hvis projektforslaget
gennemføres. Det højest beregnede støjniveau for støjfølsomme arealer er 36,9 og 38,4 dB(A) ved
henholdsvis 6 og 8 m/s ved den nordlige udkant i Næsborg i Vesthimmerlands Kommune.
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Beregningerne vedr. lavfrekvent støj for hovedforslaget med 40 nye vindmøller viser, at det maksimalt
tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau for projektforslaget
er 15,8 dB(A) ved 8 m/s ved naboejendommen Nørkærvej 1 i Aalborg Kommune.

Skyggekast
Skyggegener opstår så godt som udelukkende, når møllerne er i drift, hvor vingerne roterer. Der er
derfor meget begrænsede gener i anlægs- og nedtagningsfasen. Der findes ingen
lovgivningsmæssige krav til regulering af skyggekastforhold, men i Vejledning om planlægning for og
tilladelse til opstilling af vindmøller anbefales det, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end
10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. Aalborg Kommune har i kommuneplanens retningslinier for
vindmøller direkte fulgt op på dette ved at vedtage, at det ved planlægning af nye vindmøller så vidt
muligt skal sikres, at boliger til helårsbeboelse ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer om året.
Kravet vil også blive håndhævet som krav i kommunens VVM-tilladelse til projektet.
Beregningerne for projektforslaget viser, at kravet om maksimalt 10 timers årligt, reelt skyggekast ikke
er overholdt ved alle naboer. For 3 naboer er antallet af timer med skyggekast over 10 timer årligt. Det
højest beregnede niveau er 16 timer og 19 minutter pr. år ved naboejendommen Mersvej 35 i
Vesthimmerlands Kommune. Alle øvrige naboer vil ifølge beregningerne ikke belastes med mere end
10 timers reelle skyggegener årligt.
Når skyggekast fra møllevinger giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der installeres et
softwareprogram i de vindmøller, som forårsager generne. Det drejer sig om et såkaldt skyggestop.
Ved et skyggestop overvåges møllens drift, og gør vindmøllen i stand til selv at afbryde driften, når
den kaster skygge. Det vil således blive sikret, at kravet kan overholdes for alle naboer.

Ordninger for lokalbefolkningens støtte til vindmøller
I VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) findes ordninger, der har til formål at fremme
lokalbefolkningers accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land.
Værditabsordningen giver naboer til planlagte vindmøller mulighed for at få erstatning, hvis deres
beboelsesejendom falder i værdi som følge af opstillingen af nye vindmøller.
Køberetsordningen giver lokale borgere mulighed for at købe andele i kommende vindmølleprojekter.
Mølleopstillere af nye vindmøller er forpligtet til at udbyde min. 20 % af projektet til lokale borgere.
Andelene udbydes til kostpris, dvs. til samme pris som mølleopstiller, så borgerne ikke stilles dårligere
end mølleopstiller på nogen måde.
Den grønne ordning i VE-loven giver kommuner, hvori der opstilles nye vindmøller, mulighed for at
søge tilskud til forskellige typer af anlægsarbejder samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale
foreninger mv. For det aktuelle projekt giver det en forventet udbetalingsramme på op til ca. 5 mio. kr.
Der vil blive afholdt et borgermøde i høringsfasen, hvor der bliver informeret om værditabserstatning
og muligheden for køb af anparter i køberetsordningen.

Luftfart
Vindmøller med totalhøjde over 100 m skal anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen før
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opførelsen påbegyndes, jf. Lov om luftfart, § 67a. Endvidere må møllerne ikke placeres således, at de
er i konflikt med højdebegrænsninger, der fremgår af indflyvningsplanerne for godkendte
flyvepladser.
Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
i henhold til de til enhver tid gældende regler. Det vil sandsynligvis være i form af to lavintensive,
faste, røde lys på minimum 10 candela og maksimalt 30 candela, som monteres øverst på nacellen
(generatorhuset), så lyset altid er synligt 360 grader i et vandret plan. Lyset skal afskærmes under
det vandrette plan. Lysstyrken svarer ca. til baglygterne på en bil.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at der kan opstilles op til 16 nye vindmøller med dertilhørende anlæg, herunder en 150/33 kV
station og nødvendige vejadgange inden for det udlagte lokalplanområde,
at der ved placering og udformning af de nye vindmøller tages særlige hensyn til forebyggelse af
gener fra støj, reflekser og skyggekast fra vindmøllerne i forhold til omkringliggende beboelser,
at området udnyttes energimæssigt bedst muligt,
at vindmøllerne indpasses så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til landskabet, kulturhistoriske
interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder og de landbrugsmæssige
interesser,
at der fastlægges bestemmelser om vindmøllernes mindste og største totalhøjde, deres
omdrejningsretning, tårntype, farve, glanstal og proportioner således at de bliver ensartede, og
at der fastsættes bestemmelser, der erstatter de ellers nødvendige landzonetilladelser, herunder
vilkår om fjernelse af den enkelte vindmølle med dertil hørende tekniske anlæg ved ophør af
el-produktion i området og retablering af området, når alle møllerne er fjernet.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i landzone og skal forblive i landzone.

2.3 Bonusvirkning
Lokalplanen erstatter, jf. planlovens § 15, stk. 4, de tilladelser til bebyggelse, anlæg og udstykning i
landzone jf. § 35, stk. 1 (landzonetilladelse), der er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse.
Der skal derfor ikke meddeles landzonetilladelse til følgende:
anvendelse af lokalplanområdet til vindmøller, jf. punkt 3
opførelse af teknikbygninger, herunder en 150/33 kV station jf. punkt 3 og 5.4
udstykning af vindmøllerne, jf. punkt 4.1,
opstilling af 16 vindmøller, jf. punkt 5.1-5.3,
anlæg af adgangsveje samt kran- og vendepladser, jf. punkt 8.1-8.2.
Vilkår for bonusvirkning:
Såfremt brugen af vindmøllerne eller 150/33 kV station ophører, skal henholdsvis vindmøllerne og
150/33 kV station, inkl. fundamenter, tekniske anlæg og installationer (alle til minimum 1 meter under
terræn) fjernes af grundejer/mølleejer i henhold til indgåede lejebrugsaftaler inden ét år efter driften
er ophørt. Arealerne skal af grundejer/møllejer retableres til landbrugsmæssig drift. Dette skal ske
uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år efter brugen af
henholdsvis vindmøllerne og transformerstationen er ophørt, kan kommunen lade arbejdet udføre for
grundejerens regning. Vilkår skal tinglyses på berørte ejendomme jf. lokalplanens § 12.1.

Ad 2.3
Aalborg Kommune anbefaler, at grundejerne indgår en privatretslig aftale med mølleejerne om
fjernelse af vindmøllerne inkl. fundamenter og tekniske installationer efter endt drift, hvis
mølleejerne og grundejerne ikke er de samme.
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3. Arealanvendelse
Lokalplanområdet må anvendes til landbrugs- og vindmølledrift.
Indenfor lokalplanområdet kan der placeres op til 16 vindmøller, der er ens. Der kan anlægges
tilhørende adgangsveje, arbejds-/vendepladser, samt de nødvendige teknikbygninger, herunder
150/33 kV station.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Vindmøllerne kan udstykkes i selvstændige parceller.

4.2 Grundstørrelser
Hver parcel skal have et grundareal på minimum 30 x 30 m.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Møllernes placering
Vindmøllerne skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2 i fire parallelle rækker, med en afstand
på ca. 545 meter mellem rækkerne.
Vindmøllerne i hver række skal placeres så de fremstår med ens indbyrdes afstand på ca. 487 meter.

Ad 5.1
I lokalplanen er der vurderet på vindmøllernes højde i forhold til afstand til vej, anden bebyggelse,
naboskel mv. Der skal derfor ikke foretages en helhedsvurdering efter byggeloven.

5.2 Møllernes dimensioner
Vindmøllerne skal være ens og have en totalhøjde på 149-150 meter. Højden måles fra terræn til
vingespids, når spidsen er højst over terræn.
Vindmøllerne i området skal være ensartede med samme rotordiameter og navhøjde. Vindmøllerne
skal have et ensartet forhold mellem navhøjde og rotordiameter på minimum 1:1,1.

5.3 Fundamenter
Vindmøllernes fundamenter må højest være synlige 0,5 meter over terræn.

5.4 Øvrige bygninger
Der kan opføres én 150/33 kV station i det på Kortbilag 2 viste byggefelt. Ved 150/33 kV stationen
kan der placeres det nødvendige antal bygninger indenfor byggefeltet.
150/33 kV stationen kan have en højde på masimalt 10 meter. Lynafledere kan have en højde på op til
30 meter.
Der kan opføres op til 6 koblingshuse på maksimalt 20 m2. Højden må maksimalt være 3,5 meter. De
skal placeres i umiddelbar nærhed af kran- og vendeplads ved én eller flere af vindmøllerne.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Vindmøller
Vindmøllernes tårn, nacelle (generatorhus) og rotor skal fremstå i en lys grå farve, RAL 7035.
Vindmøllerne skal opføres med lukkede, koniske rørtårne.
Rotorerne skal have tre vinger og omdrejningsretningen skal være med uret set med ryggen mod
vinden.
Vingerne skal være antirefleksbehandlede svarende til et glanstal på maksimalt 30.

Ad 6.1
Et materiales reflektion måles i glanstal på følgende skala:
0 - 10: Helmat
10 - 20: Mat
20 - 40: Halvmat
40 - 60: Halvblank
60 - 80: Blank
80 - : Helblank
Et maksimalt glanstal på 30 har til hensigt at undgå refleksionsgener.

6.2 Afmærkning, skiltning mv.
Der må ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet.
Mølleproducentens eller mølleopstillerens logo tillades på den enkelte mølles nacelle (generatorhus).
Såfremt møllerne forsynes med logo, skal det være ens på begge sider og på alle møllerne.
Ingen bestemmelser om stier og parkering.

6.3 Belysning
Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
i henhold til de til enhver tid gældende regler.
Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt.

Ad 6.3
Afmærkningen af hver vindmølle omfatter sandsynligvis to lavintensive, faste, røde lys på minimum
10 candela og maksimalt 30 candela, som monteres øverst på nacellen (generatorhuset), så lyset
altid er synligt 360 grader i et vandret plan. Lyset skal afskærmes under det vandrette plan.

6.4 Andre bygninger
Teknik- og koblingshuse i forbindelse med vindmøllerne skal fremstå i en mørk grøn, brun, grå eller
sort farve, der videst muligt falder ind i omgivelserne.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Ubebyggede arealer, generelt
Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgangsveje, arbejds-/vendepladser, skal så vidt muligt
fortsat anvendes til landbrugsmæsig drift.
Ubebyggede arealer, som ikke kan anvendes til landbrugsformål, skal gives et ordentligt udseende
ved tilsåning, belægning, beplantning eller henligge som naturareal.

7.2 Terrænregulering
Der må højst foretages terrænregulering på +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling
af vindmøllerne.
Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn fremstår som en
naturlig del af landskabet.

7.3 Oplag
Ubebyggede arealer må ikke bruges til oplag.

7.4 Hegning
Der må ikke etableres fast hegn omkring vindmøllerne eller andre steder i lokalplanområdet. Undtaget
herfra er kun hegn omkring 150/33 kV station, der af sikkerhedshensyn må indhegnes med trådhegn.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nørrekærsvej i Vesthimmerlands Kommune via Bollerupvej
og Nørkærvej i princippet som vist på kortbilag 2.

Ad 8.1
Veje kan afvige fra kortbilaget, men den overordnede struktur skal kunne genkendes i sin
væsentlighed. Politiet skal meddele samtykke til placering af overkørsler i henhold til
færdselslovens § 92 og § 100. Aalborg Kommune skal tillade ændret anvendelse af eksisterende
overkørsler og etablering af nye overkørsler iht. vejlovens §§ 49-54.

8.2 Udformning af veje, vendepladser mv.
Adgangsveje kan anlægges med en kørebanebredde på op til 6 meter.
Ved hver mølle kan der anlægges en permanent kran- og vendeplads på op til 4.500 m2 i princippet
som vist på kortbilag 2.
Adgangsveje samt permanente kran- og vendepladser skal befæstes med en kørefast belægning af
grus eller andet egnet vejmateriale.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Ledninger og kabler
Elkabler og kommunikationskabler mellem de enkelte vindmøller, teknikbygninger, herunder 150/33 kV
station, og el-nettet må alene udføres som jordkabler.

9.2 Antenner, paraboler og lign.
Mølletårne kan - i det omfang det er teknisk muligt - stilles til rådighed for opsætning af
telekommunikationsantenner, dog ikke parabolantenner.
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10. Miljø
10.1 Støj fra vindmøller
Støjen fra vindmøllerne må ikke overstige støjgrænserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1736 af
21. december 2015 om støj fra vindmøller. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra alle
vindmøller i og omkring området.
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11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald.
Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal der tinglyses vilkår om fjernelse af anlægget ved driftens
ophør, jf. lokalplanens punkt 2.3.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan ophæves de
dele af lokalplan nr. 10-7-101, Vindmøllepark ved Nørrekær Enge, som er sammenfaldende med
nærværende lokalplan.
Ophævelsen af dele af lokalplan nr. 10-7-101 har ingen betydning for de eksisterende vindmøller i
Nørrekær Enge. Det er alene nogle anlagte vejadgange til de eksisterende vindmøller, der er berørt,
og den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte uhindret.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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